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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २७ नोPह2बर ते १ Qडस2बर, २०१९ दरRयान कमाल तापमानात वाढ सभंवत असनू Aदनांक २९ नोPह2बर ते १ Qडस2बर, २०१९ दरRयान आकाश अशंत: 

मेघा5छाAदत राह
ल. 

Aदनांक २९ नोPह2बर ते १ Qडस2बर, २०१९ साठU क%कण �वभागासाठU पज0Vयमानाचा �वWताXरत Yेणी अदंाज हा सामाVयपेMा कमी राह
ल. सामाVय फरक वनWपती 

[नद\शांक (NDVI) नसुार पालघर िज�aयामbये वनWपती [नद\शांक चांग�या Wवcपाचा असनू ,मा+णत पज0Vयमान [नद\शांक (SPI) नसुार ओलावा िWथती 

दश0�वhयात आल
 आहे. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाAटका • र3बी उ6हाळी भात रोपवाट)केस ;नय<मत पाणी दे>याची @यवAथा करावी. 

आबंा 

 

पालवी • आ3ंयाCया नवीन येणाDया पालवीवर तडुतडु,े शFडे पोखरणार) आGण <मजमाशीचा �ादभुाIव हो>याची शJयता असKयाने 

पालवीचे �कडींपासून संरLण कर>यासाठN लॅPबडासायहॅलोQीन ५ टJके �वाह) ६ <म.ल). �कंवा िJवनोलफॉस २५ टJके 

�वाह) २५ <म.ल). �;त १० <लटर पा>यात <मसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

काज ू मोहोर • काज ूमोहोराचे ढेक>या व फुल�कडीपासनू संरLण कर>यासाठN मोहोर फुट>याCया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टJके �वाह) १० 

<म.ल). �;त १० <लटर पा>यात <मसळून फवारणी करावी. 

वांगी  रोप अवWथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोWय झाल) असKयास पनुIलागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरLण 

कर>याकर)ता पनुIलागवड करतेवेळी रोपे डाय<मथोएट १ <म. ल). आGण अZोमाय<सन ०.५ [ॅम �;त <लटर पा>याCया 

\ावणात ५ <म;नटे बडुवनू लागवड करावी. लागवड सर)वरं3यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीCया वेळेस �ती 

एकर) ८ टन शेणखत, ४३ �कलो यु̂ रया, १२५ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आGण ३३ �कलो Pयरेुट ऑफ पोटश खताची 

मा%ा _यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी _यावे.   

-मरची  रोप अवWथा  • <मरची �पकाची रोपे लागवडीयोWय झाल) असKयास पनुIलागवड करावी. लागवड सर)वरं3यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर 

करावी. लागवडीCया वेळेस �ती एकर) ६ टन शणेखत, ६५ �कलो यु̂ रया, १८८ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आGण ३३ �कलो 

Pयरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा _यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी _यावे.   

अWटर  रोपवाAटका • अAटर फुल�पकाCया रोपवा`टकेस ;नय<मत पाणी _यावे. 

झ2डू  रोपवाAटका • झFडू फुल�पकाCया रोपवा`टकेस ;नय<मत पाणी _यावे. 

दभुती जनावरे - • जनावरांना �प>यासाठN AवCछ पाणी परुवbयाची @यवAथा करावी.  

• जनावरांना पायलाग रोगावर �;तबधंाcमक उपाय Pहणनू पश ु व_ैय�कय अ'धकार) सKKयाने सवI जनावरांना लसीकरण 

कeन fयावे. 

सदर कृ�ष स�ला पjkका डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तl स-मती5या -शफारशीनुसारतयार कcन ,साXरत 

करhयात आल
. 

अmधक माAहतीसाठU नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराno शासनाचे कृषी अmधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


